Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2019
1. Föreningens ändamål
Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått
i Blackebergs realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever,
lärare och skolan och att lämna skolan verksamt stöd på olika sätt.

2. Styrelse och övriga funktionärer
Utsedda vid årsmötet 14 mars.
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Anders Luthbom, ordförande
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Kerstin Eliasson, ledamot
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Hans Wolf, ledamot
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Revisorer

Peter Hellström, ordinarie
Leif Armstrong, suppleant
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Valberedning

Ragnar Persson, sammankallande
Göran Blänning
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3. Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft sex sammanträden. Arbetet har bedrivits inom
fyra områden:
o Programverksamhet
o Rekrytering och stöd för jubileer
o Kommunikation med medlemmarna
o Samverkan med skolan
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.
Programverksamhet
Under verksamhetsåret 2019 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.
Föreningens medlemmar har dessutom kunnat närvara vid skolans retoriktävling och
elevernas uppsättning av musikalen Rock of Ages.

Årsmötet 2019
Det blev en stark och spännande inledning på Gamla Blackebergares välbesökta årsmöte den
14 mars. Emelie Linderholm, lärare i historia och samhällskunskap i skolan men också
utbildad simlärare, berättade om den simundervisning som vår förening har gett ekonomiskt
bidrag till. Redogörelsen för vägen till simkunnighet, vattenvana och frihet fick stöd av
berättarens illustrativa kroppsspråk. Sedan dess har flera av hennes elever klarat
simkunnighetsprovet 200 meter. Mötet godkände en möjlig fortsatt uppbackning av den
verksamheten om detta begärs och om ekonomin skulle tillåta styrelsen detta. Den totala
summan för stipendier fastställdes till 16 000 kr och 5 000 kr till behövande elever, pengar
som förmedlas via kurator. Mötet beslutade om en höjning av årsavgiften från och med 2020
till 200 kronor för fullbetalande och 100 kronor för juniorer i fem år efter studenten. Efter
dessa realiteter vidtog ett trevligt samkväm i form av en god supé och livliga samtal i skolans
matsal.
Folksamhuset 2 april
Huset med 27 våningar är ett blickfång där det ligger i hörnet Götgatan/Ringvägen. Där finns
en enastående konstnärlig och arkitektonisk rikedom, som visades för tjugofem Gamla
Blackebergare, fler fick vi tyvärr inte vara. Stig Karels som arbetat på Folksam i nästan 50 år
och skrivit en bok om konsten i huset, visade oss runt. Eftersitsen var på Blecktornskällaren,
Bleckan kallad, ett av de få genuina haken som finns kvar på Söder.
Handtryckta tapeter på Långholmen 16 maj
Programpunkten visade sig vara mycket populär och listan fulltecknades snabbt inför besöket
på Tapetverkstan. Trettio Gamla Blackebergare deltog i visningen och fick fördjupade insikter
i tapetens historia och om dess tillverkning genom tiderna av mästaren Mats Quarfort som
fortfarande handtrycker tapeter på beställning och håller det gedigna hantverkskunnandet vid
liv. Den försommarlika majkvällen avslutades med en lätt måltid på Långholmens värdshus.
Golftävling
Föreningens golfmästerskap, ”Blackegolfen”, avgjordes den 28 augusti på Sollentuna GK.
Hans Säfwenberg vann med Anders Wikman på andra plats och Mats Leander som trea.
Golfsegrarna verkar ha parkerat på Sollentunabanan vilket gör att 2020 års mästerskap
sannolikt också spelas där.
Stadsarkivet 15 oktober
Besöket på Stadsarkivet i Kungsklippan var som vanligt aviserat sedan lång tid tillbaka och
hade lockat till sig långt fler deltagare än visningen medgav pga trånga lokaler etc. Dessvärre
ställde Stadsarkivet in besöket med en dags varsel då vår ciceron insjuknat. Ett 20-tal
medlemmar kom dock till den planerade eftersitsen på restaurang Lilla Grisen och kvällen
avslutades i mycket god stämning och gemensam trivsel.

Höstfest/Jubileumsfest 2019
Inte mindre än 160 deltagare vägleddes i novembermörkret av ljusen till skolan där Gamla
Blackebergare höll sin traditionella höstfest lördagen den 9 november och som samtidigt blev
en jubileumsfest, eftersom skolan firade 70-årsjubileum. Ljushallen var smockfull under
minglet. Vår ordförande Anders Luthbom delade ut priser till sex elever som utmärkt sig för
kunskaper i Nobels sex prisämnen. Inbjudna var också rektorn Catrine Hedlund och
bibliotekarien Einar Spetz som förvaltar bibliotekets traditioner när det gäller detta
kunskapspris. Sedan var det dags att ta plats i den ljusbemängda och läckert uppdukade
skolmatsalen. Att borden fylldes med läckerheter var nya kökschefen Catrin Åhlberg
Karassavas och den övriga kökspersonalens förtjänst. Tal hölls av bland andra rektorn, vår
förenings grundare K G Scherman och från det särskilda bord som tilldelats 1964 års
studenter som firade 55-årsjubileum. Och så underhöll läraren Petter Jenner i skilda gestalter
med sitt speciella showmanship.
Svartbrödraklostrets källare 4 december
En mörk decemberkväll klättrade trettio Gamla Blackebergare ner för de gamla trapporna till
det forna Svartbrödraklostrets källare, den enda kvarvarande delen av dominikanerklostret
som grundades på 1300-talet. Att vi var i Gamla Stan behöver väl knappast sägas, i en backe
ner mot Österlånggatan. Vi fick lyssna till en intressant berättelse om klostrets historia och se
källarrummen med de mäktiga tegelvalven. Eftersitsen var på Da Peppe på Storkyrkobrinken,
vårt ”stamställe” där vi var för tredje gången. Alltid lika gott och trevligt!
Rekrytering och stöd för jubileer
Föreningen vill verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna, ha ett bra
samarbete med skolan samtidigt som information om föreningen och värvandet av nya
medlemmar kan göras. Ett sätt att nå ut till nya medlemmar har varit att ordna
programpunkter där även icke-medlemmar har kunnat delta och ett annat genom att hjälpa till
med adresslistor och know-how till dem som vill ordna jubileer. Så t.ex. skickades
Medlemsbladets vårnummer ut till hela studentkullen 69:or med inbjudan från 69:ornas
festkommitté till deras planerade 50-årsjubileum.
Med generösa stipendier och bidrag till dagens elever genomför föreningen sina intentioner
med skolsamverkan och medvetandegör samtidigt föreningens existens för dagens elever och
eventuella framtida medlemmar. Vid vårt deltagande i skolans lunch första tisdagen i varje
månad gör vi oss dessutom synliga i matsalen.
Medlemsbladet och webbplatsen är självklara informationskällor till vad vi vill, vad vi gör
och hur man blir medlem.
Kommunikation med medlemmarna
Vårt traditionella husorgan Medlemsbladet utkom med två åttasidiga nummer, nr 34 i februari
och nr 35 i september. Normalupplagan är 400 ex men av vårnumret trycktes extra exemplar
som delades ut till 1969 års studentkull. Alla nummer sedan starten finns att läsa på
webbplatsen.

En helt ny webbplats har konstruerats och lanserats under samma adress som tidigare
www.gamlablackebergare.se Driften har redundans (backupsäkerhet) både beträffande det
digitala innehållet och själva hanteringen som nu kan göras av två personer i styrelsen,
webbmaster eller skattmästaren. Webbplatsen har anpassats för att fungera på både datorer,
surfplattor och mobiler och har ca 35 besök per dag.
Vi har nu fått in mailadresser till alla medlemmar utom tolv. Fyra av dem är felaktiga och vi
söker förklaringen till detta. Sju adresser är okända eller finns inte och en medlem har avböjt
att uppge sin mailadress. Det betyder att vi kan nå 96% av medlemmarna på elektronisk väg.
Via mail har vi informerat om de återkommande tisdagsluncherna varje månad, påmint om
programaktiviteter och andra sammankomster. Ett enkelt och billigt sätt att nå ut med
information.
Alla medlemmars uppgifter (namn, adress, telefon, epost m.m.) finns numera samlade i ett
enda register vilket underlättar vid fysiska utskick via posten.
Samverkan med skolan
I retoriktävlingen i mars står Gamla Blackebergare för andrapriset, som tilldelades Albin
Elmfeldt. Temat, formulerat av skolan, var ”Makten över våra liv”.
Sommarstipendiet som premierar insatser för sammanhållning i skolan gick till Sofia Brink
och Alexandra Buskas.
Kunskapspriserna delades ut på den kombinerade jubileums- och höstfesten och gick till Stina
Elsell (biologi), Emilia Frykholm (ekonomi), Siri Janson (fred), Niklas Önne (fysik), Johan
Silfverplatz (kemi) samt Imani Vestin Cantell (språk& litteratur).
På julavslutningen fördelades priser i uppsatstävlingen. Detta år lockade uppsatstävlingen
ovanligt få deltagare, varför endast två priser delades ut: Lovisa Malm (första pris) samt Sofia
Andersson (andra pris). Temat, fastställt av föreningen Gamla Blackebergare, var
”Kompromiss – möjligheter och gränser”.
Skolans kurator Åsa Wiklund får sedan några år tillbaka ett speciellt bidrag av föreningen,
som i år var 5 000 kronor. Den summan används bland annat till att ge elever en handpeng så
att de kan delta i aktiviteter, som annars skulle ligga utanför deras ekonomiska möjligheter.

4. Medlemsantal
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 318 medlemmar, varav 17 ständiga och 4
hedersmedlemmar.

5. Årsredovisning
Det gångna verksamhetsåret visar ett överskott, 17 354 kr, ganska mycket bättre än planerat
främst beroende på det stora överskottet från höst- och jubileumsfesten. Såväl likviditet som
soliditet är mycket god, 105 895 kr. Balans- och resultatrapport återfinns tillsammans med
övriga handlingar inför årsmötet på föreningens webbplats.

6. Hemställan
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer
årsredovisningen.
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